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 Estas e muitas outras Novidades estão disponíveis na Biblioteca Escolar ! 
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      Miúdos a votos 

  Porque é que estão a distribuir folhetos sobre li-

vros no intervalo? De que livro estão a falar os 

meus colegas  da escola? O que são aqueles carta-

zes colados no polivalente? Que exposição é aquela 

nas janelas  e dentro da Biblioteca? A campanha 

eleitoral do ‘Miúdos a Votos’ está aí, a todo o vapor! 

Fica atento, participa e escolhe o  livro mais fixe!! 

Fase Escolar  do Concurso Nacional de Leitura 

   Decorreu entre os dias 10 e 14 de janeiro  a 

Fase Escolar do Concurso Nacional de Leitura ten-

do sido apurados para a próxima fase os alunos 

que constam  nos cartazes apresentados ao lado. 

           Parabéns a todos/as! 

Semana dos Afetos 

   Em fevereiro a Biblioteca Escolar esteve de mãos 
dadas com todo o agrupamento para celebrar os 
Afetos!   
   Foi divulgada a história “A Sara tem um grande 
coração”, com a voz dos alunos do projeto “Ponto 
Pêro”, no tempo reservado aos "10 Minutos a 
Ler".  A propósito da história ouvida, os alunos do 
Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclos e do Estabelecimento 
Prisional (que conheceram a história de S. Valen-
tim), foram desafiados a escrever/desenhar tudo o 
que tinham dentro do coração. Ora espreitem o 
resultado, clicando no cartaz ao lado! 

Na Biblioteca  há Tantos Livros!  A realidade mistura-se com a ficção,  impera a fanta-

sia e sobeja a imaginação. Venham descobrir as mil e uma histórias maravilhosas que 

a Biblioteca tem para lhes oferecer e  conhecer as NOVIDADES! 

 

https://drive.google.com/file/d/1p-RRAFP7Iv-n3mpo3kuFHxM7zRKgpO8U/view?usp=sharing


 

Projeto «Ponto Pêro» 3 

    Ainda para celebrar os por aqui questionámo-nos, conversámos, andámos  a tentar per-

ceber o que são, afinal, os AFETOS. É certo que o dicionário ajuda, mas melhor ainda é par-

tilharmos convosco as nuvens de palavras  que construímos, a propósito deste tema.  

    O Ponto Pêro, colaborou  com a Biblioteca Escolar,  na 

“Semana dos Afetos”, tendo os alunos desta equipa emprestado 

a voz à história “A Sara tem um grande coração” de Peter Car-
navas.  

   Cliquem na imagem ao lado, para ouvirem a história!! 

https://drive.google.com/file/d/1BIzwmtFMvKAi_Iq7mYorCRbSZbH2RcrA/view?usp=sharing
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   Observação feita 
no Parque Botânico 
de Montanha: 

no inverno as  

árvores estão  

despidas. Só os 

pinheiros têm  

folhas. 

 Registámos as 

texturas da Floresta 

Autóctone: carva-

lho, pinheiro e me-

dronheiro. 

Carnaval 

Veio um  

palhaço à  

nossa escola.  

Divertimo-nos  

muito! 

Carnaval 

   Prontos para 
desfilar pelas 
salas da  
escola e pelo 
bairro da  
Biquinha 

Dramatização  

“Todos no Sofá”  

de Luísa Ducla Soares. 

Flutua  
ou não flutua?  

 
    A história “A Ovelhi-
nha que veio para o jan-
tar” remeteu-nos para a  
experiência.  
Antecipámos o que iria 
acontecer com os  
legumes e com a fruta e 
observámos o  
resultado. 

   Transportados pela carrinha do 
Grupo Desportivo da Mata, fo-
mos ao Teatro Municipal e exer-
citámos vários movimentos de 
voo. 

Carnaval 

   O nosso palhaço coletivo, 
feito com vários materiais 
reciclados. 
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Visita ao Museu da Covilhã e 

aos monumentos históricos 

da cidade. 

Trabalhos com fios de lã  

Espaço Tecer 

Dia do 112 

e 

Internet Mais Segura 

 

Carnaval 

Eco-Escolas 

Apresentação do Galardão 20/21 
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NÃO SE PODE FALAR  DE EDUCAÇÃO SEM  

AMOR!                                            PAULO FREIRE 

VIVA O CARNAVAL , VIVA A FOLIA E VIVA 

TAMBÉM A  NOSSA ALEGRIA! 



EB  Boidobra 7 



EB Jardim/Ferro 8 

O nosso brinquedão foi en-

tregue ao Abrigo de S. José  

no Fundão. Esperamos que 

estes brinquedos possam 

trazer mais sorri-

sos a estas 

crianças. 

Promovido pela Câmara Municipal, 

forramos garrafas com lã. 

A motivação fez-nos realizar também 

ambientadores reciclados. 

     Na atividade de expressão dramática musical, culti-

vamos  as nossas tradições. Construímos um Adufe 

com matérias reciclados, aprendemos a tocar o Adufe 

e vimos um filme sobre as adufeiras da Idanha-a-

Nova. 

Concurso de Janeiras  -Vencedor Miguel 

Queremos cantar as janeiras 

Desta vez quentinhos 

Porque já na outra 

Fomos para casa gelados 

Quando cheguei a casa 

Tudo piorou 

Os meus pais mandaram-me ir para  a cama 

E só tive tempo de fazer ron ron. 

Quando cheguei à escola 

Mandaram-me fazer umas janeiras 

O que não faz mal 

Porque já tinha uma a maneira 

14 de Fevereiro - 

Dia da Amizade 

Construção de 

corações com 

arame e lã. 

Carnaval 

Viva a Brincadeira 

Tivemos direito a karaoke  

Fizemos máscaras diferentes 
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Dia Mundial da Rádio—Visita á Exposição no Centro Social de  Peraboa  

em articulação com o 1º Ciclo e a Comunidade. 

O inverno chegou 

E o frio também 

O vento soprou 

E a chuva  vem 

Salta , salta, salta 

Toca a mexer 

Salta, salta, salta 

Vamos aquecer 

Salta, salta, salta~ 

Não podes parar 

Salta, salta, salta 

Se quentinho 

Queres ficar! 
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O Ano de 2022 começou com a visita do Espaço 

Tecer  à nossa escola, para nos ensinar a fazer  

uns trabalhos bem engraçados e originais 

O Lar do Divino espírito Santo, con-

vidou-nos para visitar a sua exposi-

ção  sobre o Dia Mundial da Rádio, 

que  coisas lindas nós fomos ver! 

Na Semana dos Afetos  demos largas aos nossos 

sentimentos e de coração cheio realizamos al-

guns trabalhos...sem esquecer o Sº Valentim. 

...mas o nosso Carnaval chegou, que saudades de podermos  festejar, com todos os cuida-

dos e condicionantes , mas mesmo assim conseguimos divertir-nos. 



          EB Pêro da Covilhã – 4º Anos 11 

     No âmbito do tema de Estudo do Meio – 

Os Astros—os alunos das turmas do 4º ano 

da Pêro da Covilhã realizaram estes magnífi-

cos trabalhos.  

     No Dia Mundial da Leitura em voz alta os alunos foram à 

Biblioteca ouvir várias histórias contadas pelas bibliotecárias da 

nossa escola.  

Dia dos Namorados 

E na Pêro da Covilhã os alunos divertiram-se com o Carnaval 
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  EDUCAR  

PELA ARTE 

Vivaldi  eu quero  

Vivaldi eu quero 

Conhecer o Compositor Vivaldi ….Festejar o Carnaval 

Inverno de Vivaldi 

Calendário 

Clica aqui para veres o vídeo! 

https://aeperodacovilha-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/heldercaninhas1225_aeperodacovilha_pt/ESKpwwVoYQ1Ap1plLOKBiAMB4b8Z_ZLNGBbJw7inMaW4FA?e=HMgvyR


EB Refúgio 13 

   

BRINCÁMOS AO CARNAVAL E PARTICIPÁMOS NO CARNAVAL DA NEVE. 

   Rita Rodrigues,  estagiária do serviço de psicologia do AEPC, realizou 

uma sessão sobre as emoções com direito a um filme, Divertida-

Mente! 

    Aprendeu-se sobre as 5 emoções primárias, alegria, tristeza, medo, 

raiva e nojo. Foram feitos os binóculos das emoções, onde se pode ob-

servar bem fundo as próprias emoções e dos colegas. 
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   O Carnaval na obra de Romero Britto 

Semana dos afetos: 

   O que nos vai no coração 
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Começámos o ano de 2022 com a visita de uma “Raposa Fabulosa”, do escritor Pedro Sero-

menho e que a Câmara Municipal gentilmente ofereceu à nossa biblioteca. Gostámos tanto da 

história que fomos à descoberta do autor e dos livros que escreveu. 

No dia 8 e 9 de fevereiro assinalámos o 

Dia da Internet Mais Segura com a pre-

sença do Sr. Agente Principal João Fer-

nandes, da Escola Segura. Identificámos 

alguns perigos e aprendemos as regras 

para usar a internet de forma segura. 

Também em fevereiro comemo-

rámos a semana dos afetos e 

participámos na construção da 

instalação artística, alusiva ao 

Carnaval da Neve, da CMC. 

“Reciclar para Criar.” 
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…e neste processo, fomos envolvi-

dos num jogo de xadrez que surgiu a 

partir da história e da exploração da 

figura do Elmer.  



17 EB de Santo António 

  Educação Literária 

“Uma Flor Chamada Maria”;  

“ A maior Flor do Mundo”; 

” O beijo da Palavrinha” e  

“O coelhinho Branco” 

1º Prémio  “NATAL Mágico “ concurso 

promovido pelas Farmácias Holon em  

parceria com o Hospital Faz de Conta. 

“ O que cabe no meu cora-

ção…” participação no de-

safio da Biblioteca. 

Carnaval 

 Trapalhão... 

Animação,  

e diversão  



JI/EB S. Silvestre 18 

 

 

 

14 de fevereiro—Dia dos grandes afetos.  

Foi comemoração na nossa escola! Dos mais pequeninos aos 

maiores, todos juntos desenhamos e criámos manifestações de AMOR! 

Pequenos e grandes cientistas!!  Experiências com água! 
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Ateliê “Altos voos” no Teatro Municipal da Covilhã 

Oficina em movimento! 

Atelier de flocos de neve… com o escultor Luís da Cruz! 

Lançamos o concurso dos “CHAPÉUS TRAPALHÕES”! E olha que lindos chapéus! 



ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 20 

  Após 2 anos de interrupção das atividades culturais no Estabeleci-

mento Prisional da Covilhã, iniciámos, “timidamente” as atividades 

possíveis nesta instituição, de acordo com os condicionalismos da 

pandemia. 

SEMANA DOS AFETOS 

   

  No dia 14 de fevereiro, comemorou-se o 

dia de S. Valentim nas turmas dos Cur-

sos EFA B1 e B2 ,com 

a audição e análise da 

lenda de S. Valentim. 

Seguiu-se um “Brainstorm” sobre os afetos,  que 

foi escrito no quadro. Após este momento de 

exteriorização de emoções, os alunos regista-

ram em corações de cartolina os afetos que ti-

nham nos seus corações. 

  SESSÃO  

ANIMAÇÃO DE LEITURA E ESCRITA CRIATIVA 

“ A JANGADA DE PEDRA” 

 

  O Concurso de Escrita Criativa 2022 “ A 

Jangada de Pedra” é uma iniciativa da 

Direção Geral de Reinserção  e Serviços 

Prisionais em parceria com a 

Direção Geral do Livro dos Arquivos e das 

Bibliotecas e destina-se a todos os ele-

mentos da comunidade prisional. 

  Com o objetivo de promover esta iniciati-

va, a Professora Noélia Ramos realizou no 

EP da Covilhã, uma Sessão de Animação 

de Leitura e Escrita Criativa. 

  A sessão iniciou-se com o co-

nhecimento do autor da obra 

que serviu de mote ao concur-

so, José Saramago. Mostra-

ram-se os livros do autor, exis-

tentes na Biblioteca desta insti-

tuição, falou-se da sinopse do 

livro “ A Jangada de Pedra”, 

apresentou-se o filme, deu-se a 

conhecer o regulamento do Concurso de Escrita Criativa e incenti-

varam-se ideias criativas da escrita de textos.  

TEIA DE NEVE  

  A estrutura artística concebida 

pelo artista plástico Luís Cruz,  no 

âmbito do “Carnaval da Neve” con-

tou com a colaboração de escolas 

e instituições da cidade. 

 O EP da Covilhã foi representado 

pelos alunos dos Cursos EFA B3 e 

Secundário, que realizaram com a 

Professora Rosa Cruz, cordões de 

flocos de neve, utilizando apenas 

materiais reutilizáveis, de modo a 

incentivar o pensamento crítico 

sobre a preservação do meio am-

biente, as alterações climáticas e 

os efeitos do aquecimento global. 
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     Eu gostei de ler a obra «A fada Oriana» de Sophia de Mello Breyner Andresen porque é uma 

história  emblemática infantojuvenil da literatura portuguesa .   

     A minha personagem favorita é a fada Oriana porque admitiu os seus erros, conseguiu voltar a 

ajudar as pessoas e recuperou  as suas asas e a varinha de condão.   

      A personagem de que menos gostei foi a Rainha das Fadas Más porque tentou subornar a fa-

da Oriana e fazer com que ela fizesse o mal. A parte de que mais gostei no livro «A Fada Oriana» 

foi quando ela conseguiu com que o Homem Muito Rico ficasse com cabelo outra vez. A parte de 

que eu menos gostei foi quando a Rainha das Fadas Boas tirou as asas e a varinha de condão a 

Oriana, porque a fada nunca mais tinha  ajudado as pessoas e os animais quando eles precisaram 

dela. 

             Pedro Pereira, n.º 18, 5.º 2 

  Eu li “A Fada Oriana”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, e gostei muito desta leitura por-

que nos ensinou que não devemos deixar as nossas promessas e não podemos deixar-nos levar 

pela vaidade. 

  Gostei muito do Poeta porque foi o último a quem Oriana abandonou e era o único que pedia 

sempre para ela encantar a natureza, a lua, tudo… No entanto, não gostei nada da Fada Má por-

que Oriana estava a sofrer as consequências da sua vaidade e a Fada Má quis tornar a situação 

ainda pior. 

          O momento que mais me emocionou foi quando Oriana viu que a velha ia cair para o abismo 

e nem quis saber da sua vida, atirando-se atrás dela. Foi aí que Oriana descobriu que a vaidade 

não compensa, mas a bondade sim, e voltou a ter a sua varinha de condão e as suas asas. 

                                 Santiago Gomes, n.º 22, 5.º 2 

 Olá, hoje vou dar-vos a minha opinião sobre a obra 

de Sophia de Mello Breyner Andersen, “A Fada Oriana”. 

 Eu gostei bastante desta obra, porque Oriana era 

uma fada muito corajosa e bondosa. Apesar de, em partes 

da história, ela só pensar na sua vaidade, no final, conse-

guiu provar que era uma boa rapariga e muito corajosa sal-

vando a velha de cair no abismo colocando em risco a sua 

própria vida. 

 Nesta obra, a minha personagem favorita é o Poeta: pedia sempre a Oriana para encantar a 

noite e isso provou-me que era uma boa pessoa e que tinha um bom coração.  

 A personagem de que menos gostei foi o peixe, porque tinha dito a Oriana que se ela preci-

sasse dele algum dia para o chamar, mas quando ela precisou dele, ele não apareceu e essa atitu-

de demonstrou a Oriana que o peixe não era quem ela pensava. 

       O momento que me emocionou mais foi quando Oriana saltou para o abismo, deixando de 
pensar em si para salvar a velha. Foi uma grande prova de amor para com a velha.    
                                                  Mª Vitória Martins , n.º 15, 5.º 2 



                

 A Importância da Leitura 

 
    Hoje em dia, cada vez mais a leitura é deixada de lado e trocada por dispositivos eletrónicos. Às ve-

zes, pode ser mais divertido, mas já tentaste ler um bom livro, uma revista com factos interessantes 

ou um jornal com notícias fresquinhas para tirar a prova? 

    A leitura é muito importante, pois além de ser uma forma de viajar sem sair do lugar e de aprender 

um pouco mais, ela também promove o nosso bem-estar. Ela acalma a mente, pois quando estamos 

ansiosos, ler algo bonito pode distrair-nos dos nossos problemas e refrescar a mente para pensarmos 

melhor como resolvê-los. Aumenta também o vocabulário, pois os livros, os jornais, as revistas… con-

têm uma grande quantidade de informação e de caracterizações de diferentes locais e pessoas, o que 

traz um catálogo enorme de palavras desconhecidas à espera de serem descobertas, e por fim, melho-

ra o conhecimento geral, pois um livro está carregado de informações, factos e acontecimentos dos 

quais podemos nem fazer ideia que existem. 

    Por todos estes motivos, eu penso que a leitura é muito mais do que apenas uma forma de entrete-

nimento. 

 

Bruna Oliveira, 6.º 3 (Texto de Opinião). 
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O rei que casou com uma flor 

    No tempo dos Afonsinhos…havia um rei. Esse rei era diferente de 

todos os outros porque ele não vivia num castelo, vivia num avião de-

sativado. 

      Um dia o faraó do Egito foi falar com ele: 

   - Olá, rei da França! - disse ele. - Tenho uma missão para ti! 

   - Qual é essa missão? – perguntou o rei de França. 

     O faraó afastou-se para o rei ver o detetive. 

   - A tua missão é plantar na Lua cinco flores da amizade e quando o sol iluminar a Lua, as flores brilha-

rão e cantarão uma música que nós aqui na terra ouviremos, percebeste? Continuando, nós ouviremos e 

começamos a abraçar-nos. 

  - Quando é que começo a missão? Vou ter ajuda de alguém? Como é que vou para a Lua? Como é 

que planto as flores? – Perguntou rapidamente o rei. 

  - Vais começar a missão amanhã por volta das seis da manhã. Vais ter ajuda do detetive Abreu que 

também é astronauta  e que vai ajudar-te a guiar o foguetão. Tu levas este pó para pôr na Lua, pois ele 

fará as flores crescerem mais rápido. 

  - Obrigado, Faraó. 

    No dia seguinte, antes do sol aparecer, já o rei e o detetive-astronauta estavam prestes a descolar. 

    Quando chegaram à Lua, viram uma cobra a dormir. 

   - Não sabia que havia vida na Lua. – disse o rei. 

  - Deixa-me examinar a cobra. - disse o detetive. – Bem me parecia, é uma cobra falsa. 
   Continuaram a andar, e encontraram uma cruz no meio da Lua. 

   Começaram a escavar e quando formaram um circulo, o rei colocou o pó e, de um momento para o 

outro, começou a cair água sobre o pó. 

  - Estão a começar a crescer! As flores estão a crescer!! - disseram os dois em coro. 

   Passado algum tempo, ouviram uma voz. Olharam em redor, e viram uma flor falante. 

   O rei olhou para ela e ficou apaixonado. Depois pediu-a em casamento e ela aceitou. 

   Voltaram para a Terra onde todos os Homens se abraçavam, celebrando a AMIZADE! 

   E foram felizes para sempre. 

       

Constança Silva, 5.º 3 

 

ROLETA DE HISTÓRIAS 
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Rei da Amizade 

    No tempo dos Afonsinhos, havia um Rei que vivia num lindo e grande avião. 

    Este Rei dava muita importância à amizade. Não suportava ver ninguém chateado. O Rei queria espa-

lhar magia por todo o mundo e então tinha como missão plantar 5 flores da amizade na Lua.  

    Para cumprir a sua missão, preparou o seu avião e comprou sementes de flores da amizade. Carregou o 

seu avião com água e com terra de qualidade. Atestou-o com muita comida visto a sua viagem até à Lua 

ser longa. 

   Depois de tudo pronto, visto já estar de noite, foi-se deitar para, no dia seguinte, descolar.  

    Ao acordar, foi verificar se estava tudo em condições para partir. Foi então que reparou que lhe tinham 

roubado as sementes. Indignado foi ter com o detetive. Este ouviu com muita atenção o Rei e foram para o 

avião tirar pistas. Ao abrir a porta do avião, o detetive reparou que havia marcas de rastejamento. Decidi-

ram então seguir esses rastos. Foram dar com uma cobra malvada. O detetive prendeu-a e levou para a 

prisão.  

     O Rei, muito agradecido e feliz, recuperou as suas sementes e partiu em direção à Lua. Ao chegar plan-

tou as suas 5 flores da amizade e espalhou este sentimento por todo o mundo.  

    Ao regressar da sua viagem, o Rei tinha uma multidão à sua espera. Foi aí 

que conheceu uma linda senhora, com quem se viria a casar e foram felizes 

para sempre. 

        Leonor Nascimento, 5.º 3 

O REI QUE QUERIA TER AMIGOS 

No tempo dos afonsinhos, havia um rei que queria ter amigos. Ele vivia num avi-

ão, por isso já tinha passado por muitos lugares e tinha lido muitos livros para descobrir 

como ter amigos. Encontrou, finalmente, um livro que falava sobre uma flor que prome-

tia amigos, mas ele tinha de encontrar as sementes da amizade. 

- O que é isto?! - perguntou o rei.— Ah! É o mapa que me vai levar às sementes da 

amizade! 

     Então o rei reparou que não era no planeta Terra, mas sim na Lua!  

     - Eu preciso de um foguete! - disse o rei a um criado. 

     Então o rei subiu  para o foguete e foi para a Lua, levando com ele um amigo que era detetive. Quando 

chegaram à Lua repararam numa cobra que tinha umas coisas pressas nela. 

- São as sementes da amizade!!!! - disse o rei muito feliz. 

- As sementes são minhas! - disse a cobra muito zangada. 

 Então o detetive pegou numa luva e numa pinça e retirou da cobra as cinco sementes da amizade 

que o rei conseguiu plantar, pois a cobra tinha-se afastado furiosa com aqueles intrusos. 

 E magicamente apareceram cinco pessoas que ficaram amigas do rei.                                     

 Voltaram à Terra e viveram felizes para sempre.                                                          Marta, 5.º 3  
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A  joia rara 

 

 Era um dia de verão, quente muito quente… Fui até á praia com  a minha família. 

         Ouvi uns barulhos, segui o som e observei um peixe que estava muito agitado e a chorar. En-

tão perguntei-lhe: 

 - O que se passa? 

 Certamente tentou responder mas eu não entendi. Então vi o peixe fazer rabiscos na areia com 

a sua barbatana. 

 Depois de muito observar aqueles rabiscos, percebi o que acontecera. A família dele tinha sido 

assaltada: quando os pescadores lançaram as redes levaram uma joia rara que pertencia à sua fa-

mília. 

 Esta joia contem poderes e não podia cair nas mãos erradas, por isso o peixe pediu-me para o 

ajudar a recuperar a joia. Eu aceitei ajudá-lo 

sem hesitar. 

 Fui até aos pescadores e perguntei-

lhes:  

 - Desculpem, por acaso encontraram 

nas redes alguma joia?  

-     Sim, é tua? - perguntou um pescador 

com cara de poucos amigos. 

 - Sim, é minha! - respondi eu toda con-

tente. 

 Mas o pescador, carrancudo disse-me: 

 - Tu perdeste-a, agora é minha!  

 Saí dali triste e fui ter com o peixe. 

 - Desculpa, mas não consegui recupe-

rar a tua joia! 

 E ele escreveu na areia:  

 - Toca em mim! 

 Toquei-lhe e senti-me estranha. Transmitiu-me poderes que me deixaram rápida e invisível, o 

que me iria ajudar a recuperar a joia. 

 Tornei-me invisível e fui ter com o pescador. Em pouco tempo tinha a joia na minha mão. Usei 

o poder da velocidade e fugi dali. 

 O peixe, que estava à minha espera, fez-me sinal para eu colocar a joia que era uma pulseira. 

 De repente, consegui perceber tudo o que o peixe dizia. 

 - Esta joia é para ti! - disse o peixe. - É uma recompensa por me teres ajudado e pela tua bon-

dade. 

 Nunca a poderás perder e nunca a uses para fazer o mal, mas sim o bem. Se cair nas mãos 

erradas pode ser catastrófico. 

 Eu agradeci, despedi-me do peixe e fui ter com a minha família que já estava à minha espera 

há algum tempo. 

 

        Maria Melfe, 5.º 2 
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Um sapato muito valioso 

 

 No tempo das fadas, havia uma pequena ilha, onde vivia um índio muito pequeno e muito feliz. 

 Mas, certo dia, foi o dia do seu aniversário e ele decidiu organizar uma grande festa. Mais tarde che-

gou a hora de abrir os presentes, então enquanto os abria reparou numa caixa muito pequena de cartão. 

Não se contendo de curiosidade, foi abrir aquele presente. Quando viu o que era ficou maravilhado: eram 

uns sapatos lindíssimos! Eles eram vermelhos e pretos, cheios de brilhantes, que brilhavam à luz do sol. 

Então decidiu ir à cidade para ver como é que eles brilhavam. 

 Mas quando lá chegou, a cidade estava rodeada de polícias. Chegou ao pé dele um polícia que lhe 

per 

 Por acaso não viste um homem muito estranho? Acho que é tipo um homem das cavernas a vaguear 

pela cidade. 

 O Índio respondeu : 

 - Não, por acaso não, só cheguei agora à cidade… 

 Subitamente sentiu uma coisa a ser tirada dos pés. Olhou para baixo  e viu um homem muito feio que 

estava vestido com uma pele de chita. Então começou a gritar: 

 - Larga os  os meus sapatos, seu ladrão! 

 O polícia começou a gritar: 

 - Volta aqui, seu ladrão! 

 Mas o homem das cavernas era muito rápido e conseguiu fugir com os sapatos do índio na mão. O 

índio começou a chorar: 

 - Aqueles sapatos eram do meu pai e ele decidiu dar-mos porque ele já morreu e é a única recorda-

ção que tenho dele…! 

 O polícia cheio de pena, mas muito zangado respondeu : 

 - Nós vamos recuperar aqueles sapatos!!!  

 Desataram ambos a correr, mas o homem das cavernas era demasiado rápido e o índio decidiu de-

sistir, mas o polícia teve uma ideia e disse : 

 - Vamos usar o meu carro para sermos mais rápidos e conseguirmos  apanhá-lo !  

 Então saltaram para dentro do carro e foram em plena velocidade atrás do homem das cavernas. Ao 

aproximarem-se dele, o índio atirou uma corda para o pescoço do homem e conseguiram apanhá-lo. O 

homem começou a ficar com tonturas e desmaiou. O Índio e o polícia saíram do carro, apanharam os sa-

patos e levaram o homem para a prisão . 

 Vamos embora que amanhã há mais!!! 

   Alice Dias, 5.º 2 
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https://th.bing.com/th/id/OIP.1E4kqCZmcdJdrt5ZEoq_mwHaFj?w=239&h=180&c=7&r=0&o=5&pid=1.7 

Se eu tivesse um lápis mágico,            

Faria grandes magias,                           

Pintava a paz no mundo,                     

O que traria grandes alegrias.            

Se um lápis mágico eu tivesse, 

Mil coisas eu faria, 

Eu pintava a minha casa,  

E a família ajudaria. 

Com um lápis mágico de mil cores, 

Pintava o mundo colorido, 

Ajudaria várias pessoas, 

Sem elas me terem pedido. 

Neste tempo de guerra, 

Há muita fome e tristeza, 

Com um lápis encantado, 

Punha comida em cada mesa. 

Na escola com os amigos, 

Gosto muito de brincar, 

Com um lápis encantado, 

Mil sorrisos iria desenhar. 

Na escola com os amigos, 

Gosto muito de brincar,                         

Com um lápis encantado,                                         

Um sorriso lhes iria desenhar. 

   João Pedro Santos, n.º 10, 5.º8 



 

 No passado dia 2 de fevereiro, a turma 9 do 6.º 

ano visitou a Biblioteca da sua escola, a propósito do 

“Dia Mundial Da Leitura em Voz Alta”. 

 Por volta das nove horas e trinta minutos, os alu-

nos dirigiram-se à Biblioteca, acompanhados pela 

professora das disciplinas de português e inglês. A 

Biblioteca estava decorada de acordo com a come-

moração, para além dos muitos livros expostos, os 

alunos encontraram personagens de várias histórias. 

 Depois de se sentarem, ouviram uma história maravilhosa – Há pegadas no 

Arco-Íris – contada pela professora Luísa Nave. 

       Célia Bonifácio escreveu esta história que alerta para a importância de uma alimen-

tação saudável, usando as cores do arco-íris e animais. 

        A história ouvida foi interessante e recomenda-se a sua leitura a crianças mais no-

vas, que estejam a aprender as cores e a importância dos alimentos saudáveis. 

A TURMA 6.º 9 VISITA A BIBLIOTECA  28 

LER É…ABRIR UMA NOVA “PORTA” 
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Os alunos da turma 4 do 

6.º ano abriram os seus 

corações na “Semana dos 

Afetos”.   

AFETOS E CORAÇÕES-6.º 4  
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           GRUPO DISCIPLINAR DE INGLÊS 

  Também este ano a Escola Pêro da Covilhã celebrou o amor e a amizade com  

   uma mostra de cartões de São Valentim realizados pelos alunos. A exposição 

de-   correu no Polivalente da escola sede durante uma semana. Na impossibili -

    dade de se realizar uma troca de cartões individuais, as turmas  

     construíram um cartão em tamanho grande para trocarem  

                entre si.  
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      O Departamento de Línguas e Estudos Sociais comemorou, mais uma vez, o  

Dia Mundial da Leitura em Voz Alta com um “Desfile de Histórias”, cujo   

principal objetivo continua a ser a promoção da LEITURA. 

      E muitas foram as histórias que, nos dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro, 

desfilaram na biblioteca da nossa escola, conduzidas pela voz de vários convida-

dos, que proporcionaram momentos de emoção e magia aos nossos alunos.  

      Aos ALUNOS, aos PROFESSORES e a TODOS OS CONVIDADOS agrade-

cemos o carinho, a disponibilidade e o empenho!  OBRIGADA! 

 

As professoras: Ana Paula Silva e Isabel Cristina Teófilo   
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          As turmas do 6º2 e 6º6 deslocaram-se à Biblioteca Municipal da Covilhã para,  na sala do 

conto,  ouvir a história de Eva.  

"Nuvens na Cabeça" da autoria de Susana Amorim com ilustrações de Alexandra Agostinha da 

Silva é uma história simples mas com uma mensagem muito pertinente sobre os "sentimentos" 

do dia-a-dia.  

Participaram, ainda, numa oficina de ilustração. 
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MÚSICO DO MÊS - janeiro 

Wolfgang Amadeus Mozart 

O compositor W. A. Mozart nasceu em Salzburgo, a 27 de janeiro de 

1756 e morreu em Viena, a 5 de dezembro de 1791. 

Desde criança apresentou grande talento musical. O pai, Leopold 

Mozart, era compositor e estimulou os dons musicais do filho. Com 

este apoio paterno, começou a escrever duetos e pequenas compo-

sições para piano, ainda na infância. No ano de 1763, o pai levou-o, 

para uma viagem pela França e Inglaterra. Na cidade de Londres, 

Mozart conheceu Johann Christian Bach, filho de Johann Sebastian 

Bach, cujas obras faziam grande sucesso em toda Europa. Nos pri-

meiros anos da década de 1770, visitou a Itália por três vezes. Nes-

te país, compôs a ópera "Mitridate" que fez um grande sucesso. Lo-

go em seguida, voltou a morar em Salzburgo, onde ele trabalhou 

como mestre de concerto, compondo missas, sonatas de igreja e 

serenatas. 

A partir do começo da década de 1780 começa a viver do dinheiro dos seus concertos, da publicação das suas 

obras e de aulas particulares de música. É a época de maior sucesso da sua vida. Compõe óperas importantes e 

de grande sucesso como "Idomeneo" (1781), "O Rapto do Serralho" (1782), sonatas para piano, música de câmara 

e concertos para piano. 

No ano 1782, mesmo contra a vontade do pai, casa com Constanze Weber. 

Compôs a primeira ópera, “As bodas de Fígaro” no ano de 1786 com a ajuda do poeta italiano Lorenzo da Ponte 

(1749-1838). Embora sem muito sucesso na cidade de Viena, a obra atraiu a atenção de muitas pessoas na cidade 

de Praga. Recebeu uma encomenda para compor uma nova ópera. O resultado foi “Don Giovanni”, considerada 

por muitos especialistas a sua grande ópera. No ano de 1789, escreve “Così fan tutte”. Mesmo com o sucesso das 

suas obras, começa a enfrentar problemas financeiros no final da década de 1780. Para complicar ainda mais a 

situação, a sua saúde e a da sua esposa começam a apresentar problemas. No ano de 1791, compõe as duas últi-

mas obras da sua vida, as óperas “A Clemência de Tito” e “A flauta mágica”. Com a saúde debilitada, morreu em 

Viena, com apenas 35 anos de idade. A causa da sua morte foi, provavelmente, uma forte infeção intestinal. 

 

Curiosidade: Na viagem que faz a Roma em 1770, com 14 anos, Mozart conhece o Papa e ouve uma história, que 

era proibido fazer uma obra musical chamada “Miserere” do compositor Gregorio Allegri. Essa obra só se pode fa-

zer com autorização do Papa. A partitura só existe no Vaticano (a obra tem cerca de 15 minutos). Quem tentasse 

roubar ou fazer a obra sem autorização seria excomungado “amaldiçoado”. Por ironia do destino, essa obra estava 

a ser ensaiada na Capela Sistina e Mozart assistiu aos ensaios. Quando chegou a casa, escreveu a obra toda de 

memória. A versão que se conhece hoje e se faz em concertos é a que Mozart escreveu. 
 

 

Compositor do mês de - fevereiro 
 

Consegues descobrir qual o nome do compositor com as pistas 

que te são dadas? 

1. Nasceu na Alemanha mas foi em Inglaterra que viveu a sua vida; 

2. Viveu no séc. XVIII; 

3. Escreveu “Musica Aquática”, “Música para os Reais Fogos de Artifício” 

    e ”O Messias”. 

4. Última pista: nasceu em … janeiro. 
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MÚSICO DO MÊS - fevereiro 

Georg Friedrich Haendel 

Aos 7 anos, quando acompanhava o pai a Weissenfels, conseguiu 

tocar no órgão da capela da corte, perante o duque da Saxónia e do 

mestre capela J. Krieger. O duque, maravilhado com o talento do jo-

vem, convenceu o pai a deixar o filho estudar música com Zachau, o 

organista principal da Catedral de Halle. 

Fez os estudos no “Gymnasium” de Halle (1692-1702) e, durante esse 

tempo, aprendeu, às escondidas do pai, a tocar órgão e cravo. 

Desde cedo mostrou notável talento musical, embora o pai quisesse 

que fosse advogado. 

Em 1697, Haendel foi escolhido como organista assistente daquela 

igreja e, em 1702, organista titular. 

Aos dezassete anos já era admirado como organista pelo futuro grande compositor Georg Philipp Telemann, de 

quem foi grande amigo. 

Depois do secundário inscreveu-se na Universidade de Halle para estudar “Direito” como era desejo do pai. 

Em Hamburgo, integrou a orquestra do teatro de ópera da cidade como violinista e depois como cravista; 

Em 1705, dirigiu a estreia da sua primeira ópera, ”Almira”. 

Durante a permanência em Hamburgo, realizou uma viagem a Lübeck para ouvir o grande organista Buxtehude. 

Em 1706, aceitou o convite para ir a Itália (Florença, Roma, Veneza…), onde viveu três anos, para aperfeiçoar com 

a música desse país e para contactar com grandes compositores italianos. 

Em 1710, foi para Hanover, onde foi nomeado mestre capela da corte e, um ano depois, recebeu um convite para 

escrever uma ópera (“Rinaldo”, 1711) em Inglaterra. Quando obteve a autorização, foi para Londres e nunca mais 

voltou. 

Em 1717 compõe, “Water Music”. 

Alguns anos mais tarde, torna-se cidadão inglês. Assim escreve-se Händel, em alemão e Haendel em inglês. 

Em 1741 compõe “O Messias”, HWV 56, composto em apenas 24 dias. 

Em 1749, compõe a Suite “Música para os Reais Fogos de Artifícios” (HWV 351). 

Em 1750, durante uma viagem aos Países Baixos e à Alemanha, a saúde de Haendel ficou gravemente afetada, 

em consequência de um acidente. 

Em 1751, Haendel ficou quase cego e por isso deixou de compor. 

Foi visto pela última vez em público a 6 de abril de 1759, num concerto de ”O Messias”, mas desmaiou durante o 

concerto e foi transportado para casa, onde ficou acamado. Morreu na noite de 13 para 14 de abril de 1759. 

Foi enterrado na Abadia de Westminster, um grande privilégio, numa cerimónia assistida por milhares de pessoas. 

 

 

Compositor do mês de - março 
 

Consegues descobrir qual o nome do compositor com as pistas que te são dadas? 
 

1. Nasceu na Alemanha e nunca saiu do país; 
 

2. Durante a vida compôs 1127 obras; 
 

3. Teve cerca de 20 filhos; 
 

4. Escreveu “O Cravo Bem Temperado”. 
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Campanha eleitoral    Após a publicitação das medidas, os alunos envolveram-se ativamente na cam-

panha eleitoral, cujos materiais de campanha foram divulgados no polivalente e nas salas de aula. 

 

 

 

 

Ato eleitoral   Após um dia de reflexão, os alunos que constam do Caderno Eleitoral (alunos do 5.º e 

6.º anos) foram chamados a exercer o seu direito de voto. Em virtude da situação pandémica, as eleições 

efetuaram-se através da urna móvel na manhã do dia 20 de janeiro. A mesa de voto foi rotativa, de forma 

a envolver o maior número de alunos possível de todas as listas candidatas. Neste ato de cidadania, foi 

notório o sentido de responsabilidade dos nossos alunos. (vídeo) 

Contagem de votos Da parte da tarde, com grande entusiasmo, procedeu-se à contagem dos votos 

cujos resultados foram os seguintes: 

Campanha Eleitoral  

(11 a 18 de janeiro) 

Ato Eleitoral / Contagem de votos 

Inscritos: 394; Votantes: 356 
 

Abstenções: 38; Votos nulos: 1; Votos brancos: 0 
 

Lista A: 35 votos; Lista B: 68 votos; Lista C: 41 votos;  
 

Lista D; 40 votos; Lista E: 36 votos; Lista F: 33 votos;  
 

Lista G: 23 votos; Lista H: 57 votos; Lista I: 22 votos. 

A equipa do Parlamento dos Jovens 



 Sessão Escolar 

A 1.ª fase deste programa culminou com a Sessão Es-

colar que ocorreu no dia 24 de janeiro na Sala Multiusos 

da escola sede. Os trabalhos foram dirigidos pelos mem-

bros da  mesa da Sessão Escolar eleitos para o efeito. 

A Sessão Escolar tem por objetivo aprovar o Projeto de 

Recomendação da escola, eleger os respetivos deputa-

dos à Sessão Distrital/Regional e o respetivo candidato 

à Mesa desta Sessão. 

O Diretor do Agrupamento felicitou os deputados pelo 

trabalho desenvolvido até ao momento, tendo procedido, 

de seguida, à tomada de posse dos mesmos. 

Iniciaram-se, então, os trabalhos e os deputados de cada lista  tiveram 

oportunidade de, mais uma vez, colocarem questões  sobre as medidas 

apresentadas pelas restantes listas e, após esse breve período, procedeu-

se à eleição das medidas e à elaboração do respetivo Projeto de Recomen-

dação da escola. 

Posteriormente, através de voto secreto, foram eleitos os deputados que 

irão representar a escola na Sessão Distrital, aos quais damos os parabéns! ( Membros efetivos: Raquel 

Simões; Maria Leonor Lourenço e Margarida Saraiva. Membro suplente: Rui Lourenço). 

Como voluntários, apresentaram-se os candidatos à Mesa da Sessão Distrital, os quais expuseram, a 

todos os presentes, os argumentos que revelam as suas capacidades de liderança e o conhecimento 

das regras de condução dos trabalhos da Sessão Distrital. Por voto secreto, foi eleito o aluno João 

Brás. 

Reunião para a eleição da mesa da sessão distrital do Parlamento dos Jovens 

No dia 23.02.2022, o aluno João Brás, acompanhado pelas professoras Isabel 

Teófilo e Cristina Mendes, participou numa reunião que teve lugar no IPDJ de 

Castelo Branco, na qual foi eleito Secretário da Mesa.  

Clica na imagem ao lado!Parlamento dos Jovens/Básico: Dois alunos da Covilhã eleitos para a 

mesa (radio-covilha.pt)  

No dia 21 de março, os nossos deputados e o secretário representarão a E.B. Pêro da Covilhã, na Ses-

são Distrital, que decorrerá na Sertã. 

Sessão Escolar 

(24 de janeiro) 

Projeto de Recomendação 
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A equipa do Parlamento dos Jovens 

https://radio-covilha.pt/2022/03/noticias/parlamento-dos-jovens-basico-dois-alunos-da-covilha-eleitos-para-a-mesa/
https://radio-covilha.pt/2022/03/noticias/parlamento-dos-jovens-basico-dois-alunos-da-covilha-eleitos-para-a-mesa/
Parlamento dos Jovens/Básico: Dois alunos da Covilhã eleitos para a mesa (radio-covilha.pt)


 Miúdos a Votos  38 

    As turmas 5.º 2 e 5.º 3 partilham contigo as suas ações de cam-

panha do “Miúdos a Votos”, divulgando os seus livros preferidos 

através do Padlet em anexo. Clica no link e deixa a tua opinião ou 

o teu “gosto” nas publicações. No dia 23 de março, vota, de forma 

responsável, no livro mais fixe! 

Clica na imagem do Padlet para o abrires! 

https://padlet.com/idalinanetorodrigues/8f6p0twd5gz1gmaa


 

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

 https://www.aeperocovilha.net/   

 Telefone: 275 320 060  ⚫ Tlm:927 994 755   

 Email: executivopero@gmail.com   
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